
DE WERELD VOLGENS YRSA, SERIE 2, BLOG 2 - THEMA: RELATIES 

Babyccino’s drinken 

Wanneer mijn vriendin komt word ik 

helemaal blij. We doen altijd leuke dingen 

samen, zoals samen filmpjes kijken op 

Facebook en daar hard om lachen.  

Echt mijn vriendin 

Ze is echt mijn vriendin want in mijn 

computer staat ze op de vriendenpagina en 

ik praat met mama weleens via de computer 

over vrienden. Mijn vriendin nam een keer 

een speciale borstel mee voor mij omdat ik 

haren kammen helemaal niet leuk vind. Ik 

had een keer verteld aan haar dat ik een 

hekel heb aan haren kammen. Mama 

gebruikt een borstel die helemaal niet fijn 

is. Toen hing er ineens een tasje aan de deur 

met die borstel. Had ze zomaar aan mij 

gegeven 

Babyccino’s 

Ik ga ook weleens bij haar op bezoek en dan 

maakt ze altijd babyccino’s. Dat vind ik toch 

zo lekker, die opgeklopte melk. En als we bij 

elkaar zijn doen we altijd leuke dingen. Dus 

ik vind haar wel echt een vriendin. We 

lachen ook heel veel of we bakken samen 

iets. 

Vriendin: Vriendin vertelt vol vuur over hoe 

vrolijk Yrsa is. En ondernemend: “Ze wil 

altijd met iedereen wel wat doen”. De twee 

kennen elkaar van de dagbesteding. Ze hielp 

Yrsa bijvoorbeeld met eten en de klik tussen 

de twee was er al vanaf het eerste begin. 

Vriendin vindt dat Yrsa altijd in is voor leuke 

dingen en dat je heel goed met haar kan 

praten. “Ik heb helemaal geen probleem 

met praten met Yrsa, want ze heeft een 

computer en ik begrijp haar gewoon, maar 

Yrsa kan niet praten zoals wij.”*  

Vriendin vertelt dat ze vindt dat Yrsa veel 

meer kan dan mensen denken, zoals het 

gebruik van een mixer. De mixer bedient 

Yrsa met een grote knop. Zo kan ze hem zelf 

aan- en uitzetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendin is altijd op zoek naar manieren om 

Yrsa mee te laten doen. “En ik maak altijd 

babyccino voor haar omdat ik weet dat ze 

dat lekker vindt omdat ze mijn vriendin is.” 

Vriendin zegt dat ze heel erg kan lachen met 

Yrsa: om gekke filmpjes ofzo: “Ik vind dat 

altijd heel leuk”. 

*Yrsa is non-verbaal. Dat wil zeggen dat zij niet kan 

praten. Met behulp van haar spraakcomputer kan 

zij met haar ogen naar plaatjes kijken waarna de 

tekst wordt uitgesproken door de computer. 

Om over na te denken: Hoe zie jij als 

ouder vriendschappen van je zoon of 

dochter? En hoe denk je dat je zoon of 

dochter vriendschap ervaart? 
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In deze blog maken we kennis met Yrsa. 

Yrsa is 19 jaar en heeft ernstige 

meervoudige beperkingen. We nemen je 

mee in haar wereld door verhalen vanuit 

haar perspectief te vertellen. 

Het gaat om alledaagse situaties thuis of op 

haar werk bij ZomerPlus. De rode draad in 

de verhalen is adolescentie: alle 

veranderingen die Yrsa doormaakt op weg 

van puber naar jonge vrouw. 

Nieuwsgierig hoe deze blog tot stand is 

gekomen? Check: www.ikgaemb.nl/blog-

de-wereld-volgens-yrsa/ 

De kleine stukjes worden opgetekend door 

Lucienne Vossen. www.lvwandelcoach.nl  
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